NOTĂ DE INFORMARE PACIENłI

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECłIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinŃelor Legii nr. 677/2001 pentru protecŃia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaŃie a acestora, modificată şi completată ulterior, precum şi ale Legii nr.
506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecŃia vieŃii private în sectorul
comunicaŃiilor electronice, Affidea Romania SRL are obligaŃia de a administra în condiŃii de siguranŃă şi
numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaŃi despre Dumneavoastră, un
membru al familiei dumneavoastră, ori o altă persoană, pacient /ă al/a Centrelor Affidea Romania.
Scopul colectării datelor este necesar în conformitate cu prevedrile legale aplicabile în vigoare, pentru
diagnosticul radiomagistic și completarea istoricului Dumneavoastră medical, în vederea oricărei
referin#ieri medicale ulterioare, sau în scop statistic și raporate la medicul trimi#ător, la Casa de Asigurări de
Sănătate locală, sau alte organisme autorizate prin lege în acest sens.
SunteŃi obligat/ă să furnizaŃi datele solicitate, acestea fiind necesare la înregistrarea și procesarea
informa#iilor referitoare la istoriculși diagnosticul radioimagistic pe care l-a#i solicitat. Refuzul
Dumneavoastră poate determina imposibilitatea referirii medicale a investiga#iei pe care dori#i să o
efectua#i, implicit anularea programării și, se poate duce până la refuzul efectuării investiga#iei imagistice.
InformaŃiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor
destinatari:
 Re!eaua Centrelor Affidea Romania și/sau
 Grupul Affidea
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaŃi de dreptul de acces, de intervenŃie asupra datelor, dreptul de a nu fi
supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiŃiei. Totodată, aveŃi dreptul să vă opuneŃi
prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaŃi ştergerea acestora. Pentru exercitarea acestor
drepturi, vă puteŃi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la:
 Affidea Romania SRL, Str. Finlanda nr. 19, sector 1, București, în aten"ia Office Managerului.
Prin prezenta vă facem cunoscut că datele Dumneavoastră pot fi transferate în oricare din #ările în care
activează Grupul Affidea, în scopuri statistice, pentru consulta#ii medicale radio-diagnostic, ob#inerea
unuei opinii secundare privitor la o examinare efectuată, sau pentru arhivare pe termen lung.
Dacă identifica#i că o parte sau în toalitate datele despre Dumneavoastră sunt incorect înregistrate la
Affidea Romania, vă rugăm să ne informaŃi cât mai curând posibil pentru remedierea erorilor și
înregistrarea corectă a lor.
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